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Inzake: 

l. de heer 

2. de 1 

zetel te 1 Lier, 

eisers, 

, wonende te 1 uer. , 

, met ondernemingsnummer· , met 

die als raadsman hebben Mr. Peter Flamey, advocaat te 2018 Antwerpen, Jan Van 
Rijswijcklaan 16 

TEGEN: 

de GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR bevoegd voor het grondgebied van 

de provincie Antwerpen, met kantoren te 2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 111/113 bus 

55, 

verweerder, 
die als raadsman heeft Mr. Johan Claes, advocaat te 2550 Kontich, Mechelsesteenweg 160 

De beslagrechter neemt in acht: 

• de dagvaarding in verzet bij exploot van 31.08.2016 van het ambt van plaatsvervangend 

gerechtsdeurwaarder Peter Verheyden, in vervanging van gerechtsdeurwaarder Bart 

Maerevoet te Mechelen; 
• het tussenvonnis van 21.04.2017 waarbij de heer en de 

tot het getuigenbewijs werden toegelaten; 

• het proces-verbaal van getuigenverhoor van 23.06.2017; 
• de syntheseconclusie na getuigenverhoor voor de heer ?n de 

neergelegd ter griffie op 23.08.2017; 

• de conclusie na getuigenverhoor dd. 23 juni 2017 voor de Gewestelijke 

Stedenbouwkundige Inspecteur neergelegd ter griffie op 13.10.2017; 

• de voor de heer en de 

Gewestelijke Stedenbouwkundige Inspecteur overgelegde stukken. 

en de voor de 
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1. PROCEDURE 

De betwisting tussen partijen heeft betrekking op de uitvoering door de Gewestelijke 

Stedenbouwkundige Inspecteur lastens de heer en de 

van een dwangsomveroordeling. 

Op 31.08.2016 lieten de heer en de dagvaardin�: 

betekenen aan de Gewestelijke Stedenbouwkundige Inspecteur om te verschijnen voor de 

beslagrechter in deze rechtbank. Zij vorderden om de onrechtmatigheid vast te stellen va" 

een bevel tot betalen van 30.08.2016 waarbij hen dwangsommen werden opgelegd. In 

ondergeschikte orde werd bewijs door getuigenverhoor gevraagd. 

Bij tussenvonnis van 21.04.2017 werd: 
- de vordering van de heer 

verklaard; 

en de ontvankelijk 

- de heer en de toegelaten om het bewijs te 

leveren met alle middelen van recht, inclusief het getuigenbewijs, van het beweerde feit 

dat de volgende werken werden uitgevoerd vóór 12.07.2016: het herstel van hèt 

perceel te kadastraal gekend 

in haar oorspronkelijke toestand, door het ontruimen 

van het terrein, door afvoer van alle grond, materialen, materieel en afval van het 

terrein naar een daartoe bestemde plaats, het nivelleren van het terrein naar eer' 

vergunde toestand zoals destijds bepaald in de stedenbouwkundige vergunning v<i:· 

05.06/1986, en het verwijderen van de afsluiting die wederrechtelijk werd geplaatst 

Op 23.06.2017 werden de heer , de heer de heer 

en de heer als getuigen gehoord. 

De heer en de vragen thans, zoals geformuleerd ir 

laatste conclusie, om: 
"De vordering van eisers in verzet ontvankelijk en gegrond te verklaren; 

Voor recht de onregelmatigheid en/of onrechtmatigheid vast te stellen van het bevel tot betaling a.: 3·.' 

augustus 2016, waarbij ten laste van concluanten dwangsommen worden opgelegd voor 16 dogen. �",, 

bepaald vanaf 13 juli 2016 tot 29 juli 2016, te verhogen met de interesten en de kosten, 



,J 

(\; 

rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen, sectie burgerlijke rechtbank- 16/1167 /A- p. 4 

Voormelde bevel tot betaling, alsook elke eventuele latere daad van uitvoering, nietig en van nul en generlei 

waarde te verklaren, 

Daarnaast eveneens voorbehoud te verlenen om integrale schadeloosstelling re vorderen voor tergend en 

roekeloze uitvoering ten loste van verweerder in verzet, 

Hee tussen te komen vonnis van rechtswege uirvoerbaor bij voorraad te verklaren, niettegenstaande elk verhaal 

en zonder mogelijkheid van borgstelling of kantonnement, 

Verweerder in verzet te veroordelen tot de kosten van het geding, met inbegrip van de 

rechtsplegingsvergoeding en de kosten van de dagvaarding. 

Kosten: 

Dagvaarding in verzet: 440,85 euro 

RPV: 1.440 euro" 

..! 

De Gewestelijke Stedenbouwkundige Inspecteur vraagt in laatste conclusie om: 

"De vordering van eisers minstens ongegrond te verklaren; 

Eisers ervan af te wijzen; 

Eisers te veroordelen tot olie kosten aan de zijde van concluont begroot op de r.p. v. t.b.v. l.440 €;" 

Zoals hierboven aangehaald werd de vordering van de heer en dE 

reeds ontvankelijk verklaard bij tussenvonnis van 21.04.2017. 

2. FEITELIJKE GEGEVENS 

Bij vonnis van de MB6·kamer van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling 

Mechelen, van 29.06.2015 werden de heer en de als 

volgt veroordeeld tot uitvoering van de door de Gewestelijke Stedenbouwkundige 

Inspecteur gevorderde herstelmaatregel, onder verbeurte van een dwangsom: 
"De heer en worden veroordeeld tot het herstel van het perceel te 

kadastraal gekend :, in 

haar oorspronkelijke toestand, en tot staking van elk strijdig gebruik; 

Dit impliceert: 
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het ontruimen van het terrein door afvoer van alle grond, materialen, materieel en afval van het terr.:r•; 

naar een daartoe bestemde plaots;het nivelleren van het terrein naar een vergunde toestond zoals desr1.cs 

bepaald i n  de stedenbouwkundige vergunning van 05.06/1986; het verwijderen van de ajsiuwnc r. f' 

wederrechtelijke werd geplaatst; 

het staken van het strijdig gebruik van het terrein voor opslag van materialen, materieel en afvnl er i·c 

stallen van rollend moteriool in functie van de professionele activiteiten (grondwerkzaamheden} vo

betrokkenen. 

Bepaalt de termijn van herstel op negen {9} maanden vanaf de betekening van dit vonnis 

Zegt dot de herstelmaatregel wordt opgelegd onder verbeune van een dwangsom van 300,00 euro per 

kalenderdag vertraging in het voltooide herstel, met een maxîmum van 300.000,00 euro, en dit vancf oe co· 

volgend op de laatste dag van de gescelde hersteltermijn." 

Voormeld vonnis werd op verzoek van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Inspecteur b11 

exploot van 12.10.2015 betekend ten aanzien van de heer en de 

. Daarbij werd onder meer gemeld dat de bevolen herstelmaatregel uiterlijk op 

12.07.2016 diende te zijn uitgevoerd en diende te worden gemeld aan de Gewestelijke 

Stedenbouwkundige Inspecteur, bij gebreke waaraan de in het vonnis voorziene dwangsom 

verschuldigd zou zijn. 

Per aangetekend schrijven van de raadsman van de heer en de 

van 28.07.2016 werd aan de Gewestelijke Stedenbouwkundige Inspecteur 

gemeld dat de opgelegde herstelmaatregel vóór 12.07.2016 werd uitgevoerd. 

Op 09.08.2016 werd door de Gewestelijke Stedenbouwkundige Inspecteur een "proef'· 

verbaal van vaststelling van uitvoering van een vonnis" opgesteld, waarin werd vastgestPlc 

dat het vonnis van 29.06.2015 werd uitgevoerd. 

Op 12.08.2016 maakte de door de Gewestelijke Stedenbouwkundige Inspecteur gelri'>te 

gerechtsdeurwaarder aan de heer een afrekening over voor een bedrag vëln f 

5.730,20, Hierbij werd een dwangsom van ( 4.800,00 voor de periode van 13.07.2016 tr.· 

28.07.2016 (16 X € 300,00) aangerekend, vermeerderd met kosten. 

Per aangetekend schrijven van de raadsman van de heer en de 

van 19.08.2016 werd ten aanzien van de Gewestelijke Stedenbouwkundige 

Inspecteur betwist dat er enige dwangsom zou verschuldigd zijn, stellende dat ciL 

herstelwerken werden uitgevoerd vóór 12.07.2016. Per e-mail van 24.08.2016 maakte oe 

raadsman van de heer en de nor 

getuigenverklaringen en foto's over aan de Gewestelijke Stedenbouwkundige Inspecteur. 
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Op 30.08.2016 werd op verzoek van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Inspecteur ten 

aanzien van de  en de  een bevel tot betalen voor 

een bedrag van { 6.034,43 betekend, en op 30.01.2017 een herhaald bevel voor een bedrag 

van € 6.335,03. 

De  en de  lieten daarop bij exploot van 

31.08.2016 dagvaarding in verzet betekenen ten aanzien van de Gewestelijke 

Stedenbouwkundige Inspecteur. 

De verdere gegevens van de zaak en de argumenten van de partijen zullen verder bij de 

beoordeling van de zaak behandeld worden, voor zover ze dienend zijn. 

3. BEOORDELING 

Zoals hierboven reeds aangehaald vorderen de heer  en de  

 om de onregelmatigheid of onrechtmatigheid vast te stellen van het bevel tot 

betalen dat op 30.08.2016 op verzoek van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Inspecteur 

ten aanzien van hen werd betekend, en om dit bevel en eventuele latere daden van 

u itvoering nietig te verklaren. Tevens wordt gevraagd om voorbehoud te verlenen om 

schadeloosstelling te vorderen. 

Meer concreet voeren de heer  en de  aan dat zij de 

bij vonnis van 29.06.2015 bevolen herstelmaatregel tijdig hebben uitgevoerd, zodat volgens 

hen de Gewestelijke Stedenbouwkundige Inspecteur ten onrechte meent aanspraak te 

kunnen maken op enige dwangsom. 

3.1. 

Partijen zijn het er over eens dat de heer  en de  tot 

12.07.2016 de tijd hadden om de bevolen herstelmaatregel in kwestie uit te voeren. 

De Gewestelijke Stedenbouwkundige Inspecteur rekent thans een dwangsom aan voor de 

periode van 13.07.2016 tot 28.07.2016 {hetzij een dwangsom van 16 X { 300,00 = € 
4.800,00), gerekend van de dag na de uiterlijke datum waarop de herstelmaatregel diende te 

worden uitgevoerd tot de datum waarop de raadsman van de heer  en de  



rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen, sectie burgerlijke rechtbank-16/Jl67/A- p. 7 
: -·--·---- -· - -----.-.----··---

  aan de Gewestelijke Stedenbouwkundige Inspecteur de uitvoerinf\ 

van de herstelmaatregel ter kennis bracht (welke uitvoering nadien ook werd bevestigd door 

de Gewestelijke Stedenbouwkundige Inspecteur, meer bepaald in een proces-verbaal van 

09.08.2016). 

De heer  en de  beweren dat de volgens de 

herstelmaatregel bevolen werken reeds op 08.07.2016 waren uitgevoerd. 

Artikel 6.1.45 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat de overtreder 

onmiddellijk de stedenbouwkundige inspecteur en het college van burgemeester en 

schepenen, bij aangetekende brief of bij afgifte tegen ontvangstbewijs, op de hoogte brengt 

indien hij de opgelegde herstelmaatregel vrijwillig heeft uitgevoerd. Daarop wordt door dn 

stedenbouwkundige inspecteur onmiddellijk en na controle ter plaatse een proces-verbaal 

van vaststelling opgemaakt (lid 1). De stedenbouwkundige inspecteur zendt een afschr•ft 

van het proces-verbaal van vaststelling aan de gemeente en de overtreder (lid 2) 

Behoudens bewijs van het tegendeel, geldt enkel het proç.es-verbaal van vaststelling ale 

bewijs van het herstel en van de datum van het herstel (lid 3}. 

In principe geldt in deze zaak aldus het proces-verbaal van 09.08.2016 als vaststelling van de 

datum van het herstel. 

De Gewestelijke Stedenbouwkundige Inspecteur is er evenwel van uit gegaan dat het herst<'I 

reeds voordien, met name op het moment van de kennisgeving van 28.07.2016. was 

uitgevoerd. 

Overeenkomstig de bepaling van artikel 6.1.45, lid 3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke dien· 

de Gewestelijke Stedenbouwkundige Inspecteur niet te bewijzen tot wanneer de 

herstelmaatregel niet werd uitgevoerd. Het proces-verbaal van vaststelling geldt als bewij.� 

van datum van herstel, in dit geval 09.08.2016. Niets weerroudt evenwel de Gewestelijkt 

Stedenbouwkundige Inspecteur ervan om een eerdere datum als datum van herstel t• 

aanvaarden, zoals in dit geval 28.07.2016. Indien de heer  en de  

voorhouden dat het effectief herstel nog vroeger werd uitgevoerd, dienen zij hien an 

het bewijs te leveren. 

Indien de heer  en de , zoals z ij voorhouden cl� 

herstelmaatregel effectief reeds op 08.07.2016 uitgevoerd hadden, kan wel rnetcer 

vastgesteld worden dat zij nalatig geweest zijn door dit herstel dan pas op 28.07.2016 t:: 

melden. 
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Dit geldt des te meer nu zij dienden te weten dat enerzijds het herstel uiterlijk op 12.07.2016 

diende te zijn uitgevoerd, en anderzijds dat het proces-verbaal van vaststelling als bewijs van 

de datum van het herstel zou gelden. 

In het exploot van 12.10.2015, waarbij het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg 

Antwerpen, afdeling Mechelen, van 29.06.2015 op verzoek van de Gewestelijke 

Stedenbouwkundige Inspecteur aan de heer  en de  

werd betekend, werd immers uitdrukkelijk aan de heer  en de  

 (onder meer) het volgende gemeld: 

"Dit betekent dot hel bevolen herstel uiterlijk op 12/07/2015 uitgevoerd moet zijn indien u berust no betekening 

of indien er niet tijdig enig beroepsmiddel ingesteld wordt In dit geval geldt onderhavige betekening tevens als 

bevel tot herstel. Bij gebreke aan uitvoering vóór deze datum is een dwangsom verschuldigd van 300,· euro per 

dog vertraging (met een maximum van 300.000,- EURO) zolang het herstel niet integraal is doorqevooerd én 

gemeld aan de stedenbouwkundige inspecteur. De melding wordt gericht aan de stedenbouwkundige 

înspecreur, Agentschap Inspectie RWO, Koning Albert Il-loon 19, bus 22 te 1210 Brussel. Behouden5 bewijs van 
het tegendeel, geldt enkel het proces-verbaal van vaststelling als bewijs van herstel en van de datum von het 

herstel. De melding kan eer_çt gebeuren nadat het herstel integraal is doorgevoerd. Aan meldingen die een 

vnjwi/lig herstel aankondigen of enkel betrekking hebben op een gedeeltelijk herstel wordt geen gevolg 

gegeven." 

Zulks verhindert evenwel niet dat de heer  en de  nog 

steeds het bewijs kunnen leveren van het feit dat het herstel toch uiterlijk op 12.07 .2016 zou 

uitgevoerd zijn . 

De beslagrechter oordeelde bij tussenvonnis van 21.04.2017 reeds dat de door de heer 

 en de  voorgelegde foto's op geen enkele wijze 

dienend waren tot bewijs van de datum van uitvoering van de werken in kwestie, alleen al 

omwille van het feit dat er niet het minste objectief bewijs voorligt van de datum waarop 

deze foto's genomen werden. 

De beslagrechter oordeelde bij voormeld tussenvonnis tevens dat ook de door de heer 

 en de voorgelegde geschreven getuigenverklaringen 

niet als dienend bewijs konden aanvaard worden. Afgezien van het feit dat het allen 

voorgetypte verklaringen betroffen die ondertekend werden door werknemers van de  

 leverden deze verklaringen geenszins het bewijs van in tijd en ruimte 

gespecificeerde feiten. Er werd in deze voorgetypte verklaringen enkel bevestigd dat de 

herstelmaatregel in kwestie vóór 12.07.2016 zou uitgevoerd zijn. 
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De beslagrechter oordeelde bij voormeld tussenvonnis verder dat het door de heer  

en de  gevraagde bewijs door getuigen kon worden 

toegestaan. 

3.2. 

Op 23.06.2017 werden de heer , de heer , de heer   

en de heer  als getuigen gehoord. 

De getuigen verklaarden dat er met de nivelleringswerken een aanvang werd genomen ir. 

juni 2016, en dat 08.07 .2016 de laatste dag betrof dat er gewerkt werd. Tijden� het 

bouwverlof (dat aanving op 11.07.2016 en gedurende hetwelk de   

 gesloten was) en erna werden er geen werken meer op het terrein in kwestie 

uitgevoerd. 

De beslagrechter is van oordeel dat de vier getuigenverklaringen afdoende gedetailleerd zijn 

en ook met elkaar in overeenstemming zijn voor wat betreft de omstandigheden {aard van 

de werken, wie wat deed, ".)en de tijdsduur van de werken in kwestie. 

De Gewestelijke Stedenbouwkundige Inspecteur werpt op dat de heer   de 

zoon van de heer  en de zaakvoerder van de   

betreft, en dat de andere getuigen allen werknemers van de    

betreffen. 

De beslagrechter is van oordeel dat de heer  zonder meer een belang heefl b 

de oplossing van het voorliggende geschil, zodat hij niet als een objectieve getuige � êl:"I 

beschouwd worden. Dat de overige getuigen werknemers betreffen van de  

 verantwoordt dat hun verklaringen met de nodige omzichtighe1:l 

bekeken worden, doch maakt hun verklaringen niet zonder meer ongeloofwaardig. In d<· 

voorliggende zaak ziet de beslagrechter geen gegronde reden om te twijfelen aan dt. 

geloofwaardigheid van de verklaringen van de werknemers in kwestie, met name de h.:cr 

, de heer  en de heer  

De beslagrechter is van oordeel dat de heer  en de   c;J 

basis van de voorliggende getuigenverklaringen op afdoende wijze het bewijs leveren v2n 

het feit dat het herstel toch uiterlijk op 12.07.2016 werd uitgevoerd. 
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Bijgevolg kan meteen besloten worden dat de Gewestelijke Stedenbouwkundige Inspecteur 

op basis van het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen, 

van 29.06.2015 niet tot învordering van dwangsommen kan overgaan lastens de heer  

en de . 

De vordering van de heer  en de  is op dit punt dan 

ook in de hierna bepaalde mate gegrond. 

3.3. 

De heer  en  vragen nog om hen voorbehoud te 

verlenen om integrale schadeloosstelling te vorderen voor tergend en roekeloze uitvoering. 

De beslagrechter wijst er op dat een vraag om voorbehoud te verlenen geen vordering 

betreft in de zin van de artikelen 12 en volgende van het gerechtelijk wetboek. Aangezien 

het geen vordering betreft aangaande de rechten tussen partijen, dient de beslagrechter er 

dus ook geen beslissing over te nemen. 

3.4. 

De vordering van de  en de  wordt gegrond 

verklaard, zodat de Gewestelijke Stedenbouwkundige Inspecteur als in het ongelijk gestelde 
partij tot de gerechtskosten dient te worden veroordeeld (artikel 1017, lid 1 van het 

gerechtelijk wetboek). 

De gerechtskosten omvatten onder meer de rechtsplegingsvergoeding, zoals bepaald in 

artikel 1022 van het gerechtelijk wetboek (artikel 1018, 6° van het gerechtelijk wetboek). 

De vorderingen betreffende middelen tot tenuitvoerlegging, die overeenkomstig het artikel 

1395, lid 1 van het gerechtelijk wetboek voor de beslagrechter moeten worden gebracht en 

die betrekking hebben op de wettigheid of de regelmatigheid van de tenuitvoerlegging en 
niet op de zaak zelf, zijn geen in geld waardeerbare vorderingen (in die zin o.a. Cass. 12 januari 

2012 (A.R. C.10.0683.N), http://jure.juridat.just.fgov.be/JuridatSearcnCombined/?lang.::nl Uustel nr. N· 

20120112-S), R.A.B.G. 2012, 375), waarvoor artikel 3 van het l<.B. van 26.10.2007 (na indexatie) voor 

de rechtsplegingsvergoeding een basisbedrag van ( 1.440,00 vooropstelt. 
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BESLISSING VAN DE BESLAGRECHTER : 

Het vonnis wordt uitgesproken op tegenspraak en in eerste aanleg; 

De bepalingen van de wet van 15 ju ni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en de 

latere aanvullingen en wijzigingen daaraan werden in acht genomen; 

De vordering van de heer  en de  is in de hier1< 

bepaalde mate gegrond doch ongegrond en afgewezen voor het overige; 

De beslagrechter zegt voor recht dat het bevel tot betalen van 30.08.2016 en het herhaatc 

bevel van 30.01.2017, die op verzoek van de Gewestelijke Stedenbouwkundige lnspecteu· 

ten aanzien van de heer en de  werden beteker'd, '-Li' 

generlei waarde zijn; 

De Gewestelijke Stedenbouwkundige Inspecteur wordt veroordeeld tot de kosten. voor dt 

heer  en de  begroot op ( 440,85 (dagvaarding <.!' 

rolste lling) + { 1.440,00 (rechtsplegingsvergoeding) = € 1.880,85 en voor de Gewestel1Jkr· 

Stedenbouwkundige Inspecteur begroot op€ 1.440,00 (rechtsplegingsvergoeding). 

Dit vonnis is uitvoerbaar bij voorraad. 

Dit vonnis werd uitgesproken op vierentwintig november tweeduizend zeventien 1.

openbare zitting van de MBE-kamer, die samengesteld was uit: 

de heer Y. Hendrickx, alleenzetelend rechter 
mevrouw L. De Vos, griffier. 

L De Vos 

!ï ;.:; 

' j // Gif/:,/�/ 
!�ndrickx 




